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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 27  şi 28.05.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 27.05.2003  între orele 15,00 � 19,00,  iar în ziua de

28.05.2003 între orele 8,30 � 16,30  , având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind  exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România ( PL nr.553/2002).

2. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

Lucrările comisiei au fost deschide de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care  a fost aprobată în

unanimitate.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind

exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România subliniindu-se că , potrivit textelor propuse
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de autorul iniţiativei medicii care au împlinit vârsta standard de pensionare ( 60

de ani femeile şi 65 ani bărbaţii), cu excepţia doctorilor în medicină,

academicienii, profesorii, conferenţiarii universitari şi cercetătorii ştiinţifici

gradul I şi II aflaţi în aceiaşi situaţie , vor putea să îşi exercite activitatea numai

în sectorul privat. De asemenea prezentul propiect de lege mai propune ca

medicii care au fost deţinuţi sau internaţi din motive politice să îşi poată

desfăşura activitatea profesională în sectorul public, la cerere, până la împlinirea

vârstei de 65 ani femeile şi 70 de ani bărbaţii.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât că eliminarea prin proiectul de

lege a prevederilor referitoare la menţinerea acestora în activitate fără avizul

privind exercitarea profesiunii de medic dat de către Colegiul Medicilor din

România şi a aprobării date de Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu este posibilă,

întrucât contravine principiilor consacrate prin art.1 din Legea nr.74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic. Lipsa avizului şi a aprobării

autorizaţiei de liberă practică ar conduce la exonerarea de un control efectuat de

organismele abilitate, care trebuie să garanteze pentru siguranţa profesională a

medicului în aplicarea actului medical, indiferent că acesta îşi desfăşoară

activitatea în sectorul public sau privat.

În ceea ce priveşte reglementarea din proiectul de lege privind menţinerea

în activitate a unor medici cu grade profesionale superioare, comisia a hotărât că

nu este necesară deoarece, în prezent, acest lucru este posibil prin Legea

nr.74/1995 în baza art.9 alin.(4), conform căreia pot profesa în continuare, la

cerere, cu autorizaţie de liberă practică, acordată anual în condiţiile legii şi, în

consecinţă, prevederile proiectului de lege se suprapune peste Legea nr.74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic.

Referitor la acordarea unor drepturi pentru medicii care au fost deţinuţi

politici, comisia a apreciat că aceştia au primit doar parţial reparaţiile de ordin

moral şi material la care aveau  dreptul.
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În consecinţă, o primă măsură care se impune este aceea că medicii foşti

deţinuţi politici să-şi poată desfăşura activitatea profesională, la cerere, până la

65 ani femeile şi 70 ani bărbaţii, ţinându-se seama numai de capacitatea lor

psiho-fizică.  Menţinerea în activitate după îndeplinirea acestor vârste se face

numai cu acordul angajatorului şi al Colegiului Medicilor din România . Această

măsură se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi

întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor

care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională. Este vorba de un act

reparatoriu, cu caracter moral, contribuind în acest mod nu numai la o

îmbunătăţire a vieţii lor, ci şi la o importantă contribuţie pentru buna desfăşurare

a procesului de democratizare în societatea românească, deţinuţii politici fiind

un garant al acestei democratizări.

Comisia a votat, în unanimitate, proiectul de Lege pentru modificarea şi

completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind  exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România , cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a făcut o informare a vizitei efectuată la

Praga de către delegaţia Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei

Deputaţilor , care a avut loc la invitaţia comisiei similare a Parlamentului Ceh,

în perioada 22 � 25.05.2003.

În Republica Cehă se acordă o atenţie deosebită sănătăţii  populaţiei, acest

fapt evidenţiindu-se prin alocarea , în anul 2002, a unor fonduri pentru sănătate

într-un procent de  7,2 � 7,3 % din PIB. Contribuţia pentru asigurările de

sănătate raportată la venitul realizat este de 13,5 % din care, 4,5% o plăteşte

salariatul şi 9 % angajatorul. Întreaga populaţie este asigurată ; pentru categoriile

defavorizate  ( elevi, studenţi, şomeri.etc.) serviciile medicale sunt plătite de

către stat.
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Casa Centrală de Asigurări de Sănătate din Cehia este instituţie publică şi,

în mod real, autonomă, cu un buget aprobat de Parlament şi controlat de Curtea

de Conturi.

Din totalul de 14 deputaţi a absentat motivat doamna dep.dr.Daniela

Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ).

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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